
•	 Conform:	BRL9501,	BESTEST,	EDR	
(ISSO	54),	ASHRAE	(standard	140),	
Frisse	Scholen	&	BREEAM

•	 Inclusief:	referentieklimaat	en		
referentiejaren	(NEN	5060)

•	 Behaaglijkheidanalyse:	PMV	van	
Fanger	(ISO	7730)

•	 Comfortanalyse:	TO,	GTO,	ATG	
(ISSO	74)	en	PMV	(NEN	7730)

•	 Comfortklasse:	NEN-EN	15251
•	 Overzicht	teluren	boven	de	25°C
•	 Weeguren	conform	de	eisen	van	het	

Rijksvastgoedbedrijf

Vabi Elements Gebouwsimulatie 
geeft optimaal inzicht in het 
complete binnenklimaat tijdens 
de ontwerp én beheerfase. 
Direct inzicht in de score op het 
gebied van energie en comfort in 
combinatie met de financiële 
business case. U heeft controle 
over de wisselwerking tussen

Het programma simuleert voor een jaar, van 
uur tot uur, alle optredende energiestromen 
en temperaturen op basis van de gebouw-
eigenschappen, zoals klimaatconcepten 
(installaties en hun regelingen), interne 
warmteproducties en bouwkundige 
eigenschappen. Hierbij worden ook 
gebouwgebonden energiegebruikers zoals 
bijvoorbeeld liften & catering meegenomen. 

Energie & comfort
De thema’s energie & comfort staan binnen 
Gebouwsimulatie centraal en zijn 
onlosmakelijk. Daarom brengt Vabi alle 
geldende normen bij elkaar in het meest 
complete simulatiemodel voor een
optimaal inzicht in het binnenklimaat.

Gebouwsimulatie
gebouw, organisatie, installatie, 
(inter)nationale normen en 
private kwaliteitseisen. Bereken 
onder andere uurlijkse 
temperaturen, gewogen onder- 
en overschrijdingsuren en de 
warmte- en koudebehoefte in 
vertrekken. 

Brochure Vabi Elements Gebouwsimulatie Brochure: Vabi Elements Gebouwsimulatie 



Gebouwprestatieplatform
Vabi Elements Gebouwsimulatie is 
onderdeel van het Gebouwprestatie-
platform. In 2016 kunt u zonder meerprijs 
de Gebouwprestatie suite bestellen. De 
uitbreidingsmodule Energie & kosten, BIM 
Connect, Galm & Ventilatie krijgt u er 
gratis bij. Bestel direct!   

 
www.vabi.nl/shop

Maak een business case 
Uw opdrachtgever heeft verwachtingen 
bij gebouwprestaties, maar de financiële 
business case is bepalend. Met Gebou-
wsimulatie maakt u een overtuigende  
afweging van de investeringskosten, 
terugverdientijden (ROI) in relatie tot de 
besparing op de energie-, comfort- en 
productiviteitsgebied. 

 
Prestatiecontracten
Voor prestatiecontracten (PPS, DBFMO) 
zijn er diverse uitvoermogelijkheden op 
het thema comfort. Effecten op presta-
ties zoals stralingsasymmetrie, CO2 
klassen en vloertemperatuurklassen 
worden overzichtelijk gepresenteerd. 
Verantwoord de gebouwprestaties zowel 
vooraf in de ontwerpfase als achteraf in 
de beheerfase.

Unieke nauwkeurigheid   
Vabi Elements Gebouwsimulatie is alom 
bekend om zijn accurate uitkomsten op 
basis van de VA114 rekenkern. Mede 
door simulatie van zondoorstraling, 
undersized systems, Perez Model, 
productiviteits- en comfortbepaling op 
elke willekeurige plaats in het gebouw.  

Performance dashboard 
Het performance dashboard vertaalt de 
resultaten van de gebouwprestaties naar 
de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
van de eigenaar/gebruiker en maakt 
deze inzichtelijk. Zo ziet u op 
onderbouwde wijze de meerwaarde van 
keuzes tegenover de investerings- en 
exploitatiekosten. Het dashboard 
gebruikt u om gebouwprestaties te 
verantwoorden in de ontwerpfase, maar 
ook te bewaken, heroverwegen en 
aantonen in de  beheerfase.

Installatieconcepten 
U kunt meerdere installatieconcepten 
kiezen binnen een variant en verschil-
lende varianten afwegen. Zo heeft u snel 
zicht op het beste binnenklimaat. Na een 
integrale simulatie worden resultaten 
real-time gevisualiseerd in het 3D model 
en vertaald naar de KPI’s van uw klant.

Beheerfase
Komt u tijdens de beheerfase te staan 
voor comfortklachten of afwijkende 
prestaties? Dan voert u een GAP 
analyse uit door het werkelijke verbruik 
te vergelijken met de uitkomsten uit de 
ontwerpfase. Met opgave van de 
maandelijkse meterstanden kan het 
model gekalibreerd worden. Presenteer 
de resultaten vertaald naar heldere 
KPI’s aan uw opdrachtgever in het 
performance dashboard. Dit biedt inzicht 
en helpt u bij te sturen.  
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